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Módosítás 45
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Ami az összeférhetetlenségek 
megelőzését és kezelését illeti, 
elengedhetetlen, hogy az Ügynökség a 
pártatlanság, feddhetetlenség és a magas 
szakmai színvonal tekintetében jó hírnevet 
szerezzen és tartson fenn. Ennek 
érdekében intézkedéseket kell hozni 
annak biztosítására, hogy a határozatokat 
ne befolyásolhassák az Unió egészét 
szolgáló Ügynökség szerepével össze nem 
egyeztethető érdekek, vagy az Ügynökség 
személyi állománya bármely tagjának 
vagy a kirendelt nemzeti szakértőnek, 
vagy az Igazgatótanács vagy a Biztonsági 
Akkreditációs Tanács bármely tagjának 
kapcsolatai, amelyek veszélyeztetik vagy 
veszélyeztethetik az érintett személy 
hivatali kötelességeinek megfelelő 
teljesítését. Az Igazgatótanácsnak ezért 
már most átfogó szabályokat kell 
elfogadnia e kérdéssel kapcsolatban, 
figyelembe véve a Számvevőszék 15/2012. 
számú különjelentésében megfogalmazott 
ajánlásokat.

Or. en

Módosítás 46
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A tagállamok képviselői a 2010. 
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december 10-én tartott kormányközi 
konferencián úgy döntöttek, hogy az 
Ügynökség székhelye Prágában lesz. A
Cseh Köztársaság és az Ügynökség közötti 
székhely-megállapodás 2012. augusztus 9-
én lépett hatályba. A székhely-
megállapodást és az egyéb különös 
rendelkezéseket (például a bérleti 
megállapodást és a személyzetet megillető 
kedvezményeket) e rendeletnek 
megfelelőnek kell tekinteni, ezért nem 
szükséges őket módosítani.

Or. en

Módosítás 47
Béla Kovács

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
912/2010/EK rendelet
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Ügynökség a tagállamok 
beleegyezésével a tagállamokban, vagy az 
Ügynökség tevékenységeiben a 23. cikkel 
összhangban részt vevő harmadik 
országokban helyi irodákat állíthat fel.

(3) Az Ügynökség a tagállamok 
beleegyezésével a tagállamokban, vagy az 
Ügynökség tevékenységeiben a 23. cikkel 
összhangban részt vevő harmadik 
országokban (hozzájárulásuk 
figyelembevételével) helyi irodákat állíthat 
fel.

Or. en

Módosítás 48
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a alpont
912/2010/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Bizottság által kinevezett öt képviselő, b) a Bizottság által kinevezett két
képviselő,

Or. en

Indokolás

Az intézmények közötti erőviszonyokat egyensúlyban kell tartani. Az igazgatótanácsbeli 
döntéshozatal 5. cikk (6) bekezdésében szereplő szabályai módosításra kerültek (abszolút 
többség helyett kétharmados többség), a Bizottság által kinevezett képviselők számát ennek 
következtében csökkenteni kell. A Parlament, a Tanács és a Bizottság decentralizált 
ügynökségekre vonatkozó közös megközelítésében általános szabályként két bizottsági 
képviselő szerepel.

Módosítás 49
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a alpont
912/2010/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Bizottság által kinevezett öt képviselő, b) a Bizottság által kinevezett két
képviselő,

Or. fr

Módosítás 50
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a alpont
912/2010/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Igazgatótanács tagjait az ügynökség 
feladataival kapcsolatos ismereteik 
alapján kell kinevezni, vezetői, 
adminisztratív és költségvetési területen 
szerzett készségeik figyelembevételével. Az 
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Európai Parlament, a Bizottság és a 
tagállamok törekednek a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítésére és annak 
biztosítására, hogy az Igazgatótanácson 
belül a férfiak és a nők kiegyensúlyozott 
képviselete valósuljon meg.

Or. en

Módosítás 51
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
912/2010/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a 11. cikkben említett Biztonsági 
Akkreditációs Tanács jóváhagyását 
követően jóváhagyja a 23. cikk (2) 
bekezdésében említett szabályokat a III. 
fejezet alá tartozó ügyek tekintetében;

Or. fr

Módosítás 52
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
912/2010/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) elfogadja az elfogadási és rendszer-
felülvizsgálati eljárásokat az EGNOS 
rendszer és a Galileo program keretében 
létrehozott rendszer fejlődésével és 
jövőbeli generációival kapcsolatban;

Or. fr
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Módosítás 53
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
912/2010/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a [jövőbeni GNSS-rendelet] [15. cikke
(1) bekezdésének d) pontja] alapján a 
Bizottság és az Ügynökség által elfogadott 
hatáskör-átruházási megállapodások 
aláírása előtt az ügyvezető igazgató 
konzultál az Igazgatótanáccsal;

h) aláírásuk előtt az ügyvezető igazgató 
javaslatára jóváhagyja a [jövőbeli GNSS-
rendelet] [15. cikke (1) bekezdésének d) 
pontja] alapján a Bizottság és az 
Ügynökség által elfogadott hatáskör-
átruházási megállapodásokat;

Or. fr

Módosítás 54
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
912/2010/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – h a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) az ügyvezető igazgató javaslatára 
jóváhagyja a [jövőbeli GNSS-rendelet] 15. 
cikkének (1c) bekezdésében említett, az 
Európai GNSS Ügynökség és az Európai 
Űrügynökség közötti munkavégzési 
szabályokat;

Or. fr

Módosítás 55
Béla Kovács
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
912/2010/EK rendelet 
6 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) elfogadja a személyzetére vonatkozó 
magatartási kódexet.

Or. en

Módosítás 56
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
912/2010/EK rendelet 
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügyvezető igazgatót az Igazgatótanács 
nevezi ki, és annak megbízatását a 15b. 
cikk (4) bekezdésének megfelelően 
hosszabbíthatja meg vagy szüntetheti meg.
Az Igazgatótanács fegyelmi jogkört 
gyakorol az ügyvezető igazgató felett.”

Az ügyvezető igazgatót az Igazgatótanács 
nevezi ki, és annak megbízatását a 15b. 
cikk (3) és (4) bekezdésének megfelelően 
hosszabbíthatja meg vagy szüntetheti meg.
Az Igazgatótanács fegyelmi jogkört 
gyakorol az ügyvezető igazgató felett.

Or. fr

Módosítás 57
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
912/2010/EK rendelet 
8 cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. előkészíti a [jövőbeli GNSS-rendelet] 
15. cikkének (1c) bekezdésében említett, 
az Európai GNSS Ügynökség és az 
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Európai Űrügynökség közötti 
munkavégzési szabályokat, és a 6. cikk (2) 
bekezdése ha) pontja szerint az 
Igazgatótanács elé terjeszti őket;

Or. fr

Módosítás 58
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
912/2010/EK rendelet 
8 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. az Igazgatótanács minden ülésére 
jelentést készít az éves munkaprogram 
végrehajtásában elért eredményekről, 
mely tartalmazza a Biztonsági 
Akkreditációs Tanács elnöke által a 11a. 
cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint 
elkészített fejezetet is.

Or. fr

Módosítás 59
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
912/2010/EK rendelet 
8 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. biztosítja, hogy a Galileo Biztonsági 
Megfigyelőközpontjának működtetőjeként 
eljáró Ügynökség kövesse a 
2004/552/KKBP együttes fellépése alapján 
hozott utasításokat;

7. biztosítja, hogy a GSMC 
üzemeltetőjeként az Ügynökség követni 
tudja a 2004/552/KKBP együttes fellépés
alapján hozott utasításokat, és betölthesse a 
1104/2011/EU határozat 6. cikkében 
említett szerepét;
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Or. fr

Módosítás 60
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
912/2010/EK rendelet 
8 cikk – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. biztosítja a – különösen a biztonsági 
kérdéseket illető – lényeges információk 
áramlását az Ügynökség különböző 
szervei között.

Or. fr

Módosítás 61
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
912/2010/EK rendelet 
8 cikk – 7 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. tájékoztatja a Bizottságot az 
Ügynökségnek a [jövőbeli GNSS-rendelet] 
13. cikke (3) bekezdésének ca) pontjában 
említett rendszerfejlesztések 
végrehajtásához szükséges potenciális 
műszaki és működési feltételekkel, 
különösen – a 13. cikknek megfelelően –
a jövőbeli feladatok meghatározásával és 
a tervezési szakasszal, valamint az e 
fejlesztéseket támogató kutatási 
tevékenységekkel kapcsolatos 
álláspontjáról. Biztosítja, hogy az 
Ügynökség az űrszegmens új 
generációjának fejlesztési és kiépítési 
szakaszában szükség esetén támaszkodjon 
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az Európai Űrügynökség szakértelmére.

Or. fr

Módosítás 62
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
912/2010/EK rendelet 
8 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökségnek a 6. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
többéves programja meghatározza azokat a 
feladatokat, amelyeket az Ügynökségnek 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 312. cikkében meghatározott 
többéves pénzügyi keret időszakában el 
kell látnia, beleértve az Ügynökség 
felelősségi körébe tartozó nemzetközi 
kapcsolatokkal és tájékoztatással 
összefüggő feladatokat is. Ez a program 
meghatározza az egyes tevékenységek 
ellátásához szükséges humán- és pénzügyi 
erőforrásokat. Figyelembe veszi a 26. 
cikkben meghatározott értékelések 
eredményét.

Az Ügynökségnek a 6. cikk (2) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
többéves programja meghatározza azokat a 
feladatokat, amelyeket az Ügynökségnek 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 312. cikkében meghatározott 
többéves pénzügyi keret időszakában el 
kell látnia, beleértve az Ügynökség 
felelősségi körébe tartozó nemzetközi 
kapcsolatokkal és tájékoztatással 
összefüggő feladatokat is. Ez a program 
meghatározza az általános stratégiai 
programozást, a mérföldköveket, a várt 
eredményeket, a teljesítményértékelés 
legfontosabb területeit, a legfontosabb 
teljesítménymutatókat, valamint a 
költségvetési programozást, ideértve az
egyes tevékenységekhez hozzárendelt
humán- és pénzügyi erőforrásokat.
Figyelembe veszi a 26. cikkben 
meghatározott értékelések eredményét.

Or. fr

Módosítás 63
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont



PE519.568v01-00 12/18 AM\1003791HU.doc

HU

912/2010/EK rendelet 
8 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A többéves munkaprogram alapján a 6. 
cikk (2) bekezdésének b) pontjában előírt 
munkaprogram meghatározza azokat a 
feladatokat, amelyeket az Ügynökségnek a 
soron következő évben el kell látnia, 
beleértve a felelősségi körébe tartozó
nemzetközi kapcsolatokkal és 
tájékoztatással összefüggő feladatokat is. 
Ez a program meghatározza az egyes 
tevékenységek ellátásához szükséges 
humán- és pénzügyi erőforrásokat. 
Tájékoztatás céljából a program 
tartalmazza a (jövőbeni GNSS-rendelet) 
[15. cikke (1) bekezdésének d) pontja] 
alapján a Bizottság által az Ügynökségre 
ruházott feladatokat.

A többéves munkaprogram alapján a 6. 
cikk (2) bekezdésének b) pontjában előírt 
munkaprogram meghatározza azokat a 
feladatokat, amelyeket az Ügynökségnek a 
soron következő évben el kell látnia, 
beleértve a felelősségi körébe tartozó 
nemzetközi kapcsolatokkal és 
tájékoztatással összefüggő feladatokat is. 
Ez a program meghatározza az egyes 
tevékenységek ellátásához szükséges 
humán- és pénzügyi erőforrásokat. 
Tájékoztatás céljából a program 
tartalmazza a (jövőbeni GNSS-rendelet) 
[15. cikke (1) bekezdésének d) pontja] 
alapján a Bizottság által az Ügynökségre 
ruházott feladatokat. A munkaprogram 
megfelelő teljesítménymutatókat 
tartalmaz, melyek segítségével hatékonyan 
értékelhetők az elért eredmények.

Or. fr

Módosítás 64
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
912/2010/EK rendelet
8 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 8. cikk f) pontjában meghatározott
általános jelentés beszámol az Ügynökség 
munkaprogramjainak végrehajtásáról. »

(3) A 6. cikk f) pontjában meghatározott
éves jelentés információkat tartalmaz a 
következőkről:
a) a többéves és az éves munkaprogramok 
végrehajtása, tekintettel többek között a 
teljesítménymutatókra;
b) a költségvetés és a létszámterv;
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c) az Ügynökség irányítási és belső 
kontrollrendszerei;
d) az Ügynökség környezeti lábnyoma és a 
környezetvédelemre irányuló 
intézkedések;
e) a belső és külső ellenőrzés 
következtetései;
f) az ellenőrzés és a mentesítés során tett 
ajánlások nyomon követése;
g) az ügyvezető igazgató megbízhatósági 
nyilatkozata.
Az éves jelentést közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 65
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
912/2010/EK rendelet 
8 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 8. cikk f) pontjában meghatározott 
általános jelentés beszámol az Ügynökség 
munkaprogramjainak végrehajtásáról. 

A 8. cikk (6) bekezdésében meghatározott 
éves általános jelentés beszámol az 
Ügynökség munkaprogramjainak 
végrehajtásáról, többek között az (1) és (2) 
bekezdésben említett teljesítménymutatók 
alkalmazása révén. Tartalmazza továbbá a 
[jövőbeni GNSS-rendelet] [12. cikke e) 
pontjában említett] irányítási rendszerek 
és technikák végrehajtása során tett 
előrelépések felülvizsgálatát.

Or. fr

Módosítás 66
Catherine Trautmann
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)
912/2010/EK rendelet 
10 cikk – c pont – lábjegyzet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. a 10. cikk c) pontjának lábjegyzete 
helyébe a következő szöveg lép:
(I ) A Tanács 2011/292/EU határozata az 
EU-minősített adatok védelmét szolgáló 
biztonsági szabályokról. A Bizottság belső 
eljárási szabályzata módosításáról szóló, 
2001. november 29-i 2001/844/EK, 
ESZAK, EURATOM bizottsági határozat 
mellékletében meghatározott biztonsági 
szabályai (HL L 317., 2001.12.3., 1. o.).

Or. fr

Módosítás 67
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – -a alpont (új)
912/2010/EK rendelet 
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a 11. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) Az Ügynökségen belül létre kell hozni 
az európai GNSS-rendszerek Biztonsági 
Akkreditációs Tanácsát (a továbbiakban: 
Biztonsági Akkreditációs Tanács). Az 
európai GNSS-rendszerekkel 
kapcsolatban a Biztonsági Akkreditációs 
Tanács az a független hatóság, amely 
ellátja a Tanácsra és a Bizottságra 
alkalmazandó releváns biztonsági 
szabályokban említett biztonsági 
akkreditációs hatóság feladatait.”

Or. fr
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Módosítás 68
Catherine Trautmann

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – -a a alpont (új)
912/2010/EK rendelet 
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) A 11. cikkben az (2) bekezdés helyébe 
a következő szöveg lép:
„(2) A Biztonsági Akkreditációs Tanács 
látja el a 683/2008/EK rendelet 16. cikke 
a) pontjának i. alpontja értelmében az 
Ügynökségre ruházott feladatokat, és 
biztonsági akkreditációs határozatokat 
hoz az e cikkben foglaltak szerint, 
nevezetesen a biztonságra vonatkozó 
dokumentumok tanulmányozásáról és 
jóváhagyásáról, különösen a rendszer- és 
szolgáltatásspecifikus biztonsági 
követelmények megállapításáról szóló 
(SSRS) és a felelős PRS-hatóságokra 
alkalmazandó (CMS) dokumentumokról, 
határozatokat hoz továbbá a biztonsági 
akkreditációs stratégiának és a műholdak 
felbocsátásának jóváhagyásáról, a 
rendszerek különböző konfigurációikban 
és különböző szolgáltatások számára 
történő üzemeltetésének engedélyezéséről, 
a földi állomások és különösen a 
harmadik országokba telepített 
érzékelőállomások üzemeltetésének 
engedélyezéséről, valamint a PRS-
technológiát tartalmazó vevőkészülékek és 
azok alkatrészei gyártásának 
engedélyezéséről.”

Or. fr

Módosítás 69
Béla Kovács
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
912/2010/EK rendelet
15 a cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A magatartási kódex célja a 
személyzetére vonatkozó legszigorúbb 
magatartási, szakmai és felelősségi 
szabályok biztosítása.
Alapelve, hogy a tisztviselők feladataikat 
az önzetlenség, feddhetetlenség, 
átláthatóság, gondosság, becsületesség, 
elszámoltathatóság és tisztelet elvének 
tiszteletben tartásával lássák el.
A magatartási kódex két fontos elven 
alapul:
1. A legszigorúbb szabályok a 
hatékonyság, szakértelem és 
feddhetetlenség terén.
2. A magatartási kódex szabályai ellen 
vétő felelős személyek felelősségre 
vonhatósága.

Or. en

Indokolás

A kódexben meg kell határozni a személyzettel való érintkezés módját.

Módosítás 70
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont
912/2010/EK rendelet
22 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ügyvezető igazgató, valamint a 
tagállamok és a Bizottság által ideiglenesen 
kiküldött tisztviselők kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot és érdekeltségi nyilatkozatot 

(1) Az Igazgatótanács és a Biztonsági 
Akkreditációs Tanács tagjai, az ügyvezető 
igazgató, valamint a tagállamok és a 
Bizottság által ideiglenesen kiküldött 
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tesznek, amelyben nyilatkoznak a 
függetlenségüket esetleg befolyásoló 
mindenfajta közvetlen vagy közvetett 
érdekeltségük hiányáról. Ezeket a 
nyilatkozatokat tisztségük elfoglalásakor 
írásban kell megtenniük, és személyi 
helyzetük megváltozása esetén meg kell 
újítaniuk.

tisztviselők kötelezettségvállalási 
nyilatkozatot és érdekeltségi nyilatkozatot 
tesznek, amelyben nyilatkoznak a 
függetlenségüket esetleg befolyásoló 
mindenfajta közvetlen vagy közvetett 
érdekeltségük hiányáról vagy meglétéről. E 
nyilatkozatoknak pontosnak és teljesnek 
kell lenniük. Ezeket a nyilatkozatokat 
tisztségük elfoglalásakor írásban kell 
megtenniük, és személyi helyzetük 
megváltozása esetén haladéktalanul 
naprakésszé kell tenniük és meg kell 
újítaniuk.

Or. en

Módosítás 71
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont
912/2010/EK rendelet
22 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ad hoc munkacsoportokban részt 
vevő külső szakértők minden olyan ülés 
előtt, amelyen részt vesznek, írásban 
nyilatkoznak a napirenden szereplő 
kérdésekkel kapcsolatban a 
függetlenségüket esetleg befolyásoló
bármilyen érdekeltségükről.

(2) Az Igazgatótanács és a Biztonsági 
Akkreditációs Tanács tagja, az ügyvezető 
igazgató, valamint a tagállamokból 
kirendelt szakértők és az ad hoc 
munkacsoportokban részt vevő külső 
szakértők minden olyan ülés előtt, amelyen 
részt vesznek, pontos és teljes 
nyilatkozatot tesznek a napirenden 
szereplő kérdésekkel kapcsolatban a 
függetlenségüket befolyásolónak 
tekinthető bármilyen érdekeltségük 
meglétéről vagy hiányáról, és 
tartózkodnak az e kérdésekről folytatott 
megbeszélésen vagy szavazáson való 
részvételtől.

Or. en
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Módosítás 72
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont
912/2010/EK rendelet
22 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Igazgatótanács és a Biztonsági 
Akkreditációs Tanács az 
összeférhetetlenségek elkerülését lehetővé 
tévő politikát vezet be.

(3) Az Igazgatótanács és a Biztonsági 
Akkreditációs Tanács megállapítja eljárási 
szabályzatát az (1) és (2) bekezdésben 
említett érdekeltségi nyilatkozatra és az 
összeférhetetlenség kezelésére vonatkozó 
gyakorlati szabályokat.

Or. en

Módosítás 73
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont
912/2010/EK rendelet
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság legkésőbb 2016-ban, majd 
azt követően ötévente elvégzi az 
Ügynökség értékelését, különösen annak 
eredményei, hatékonysága, megfelelő 
működése, munkamódszerei, és a 
kezelésében lévő erőforrások iránti 
szükségletei és azok felhasználása 
tekintetében. Ez az értékelés különösen 
magában foglalja az Ügynökség által 
végzett feladatok esetleges módosításának 
és e módosítás pénzügyi hatásának 
vizsgálatát.

(1) A Bizottság legkésőbb 2016-ban, majd 
azt követően háromévente elvégzi az 
Ügynökség értékelését, különösen annak 
eredményei, hatékonysága, megfelelő 
működése, munkamódszerei, és a 
kezelésében lévő erőforrások iránti 
szükségletei és azok felhasználása 
tekintetében. Ez az értékelés különösen 
magában foglalja az Ügynökség által 
végzett feladatok esetleges módosításának 
és e módosítás pénzügyi hatásának 
vizsgálatát.

Or. ro


